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Wishing you 
a happy cup 
of coffee



Naast bijpraten over het privéleven, bleek dat 
er ook professionele updates en problemen ge-
deeld werden.  

In de meeste bedrijven is thuiswerken vandaag 
ingeburgerd. “De trend van een dalende koffie-
consumptie op kantoor manifesteert zich, maar 
desondanks nemen we vandaag wel een herople-
ving van de koffiemomenten op kantoor waar”, 
vertelt Geert. Koffiemomenten worden weer inge-
pland en zowel de werkgever als medewerkers 
hechten meer belang aan deze momenten. Naast 
koffie is er ook een stijgende vraag naar snacks 
om werknemers te verwennen tijdens welver-
diende koffiemomenten. We merken een ver-
schuiving op bij een niet verwaarloosbaar aantal 
klanten: vroeger werd het ‘primitievere kopje kof-
fie’ verkozen, maar vandaag zijn veel bedrijven 
vragende partij voor een duurzamere en kwalita-
tievere koffie. 

Naar aanleiding van deze vraag en de goesting 
van Idé Coffee om een steeds duurzamer bedrijf 
te worden, stellen we vandaag minder duurzame 
producten in vraag. Maar de bedenkingen en 
keuzes daaromtrent zijn voor een volgende edi-
tie. Veel leesplezier! 

Geert Windels, zaakvoerder Idé Coffee

Vandaag zijn veel bedrijven vragende partij voor een 
duurzamere en kwalitatievere koffie 
“Bedrijven hechten steeds meer belang aan de 
kwaliteit van koffiemomenten op het werk en 
dat kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt 
Geert Windels, zaakvoerder van Idé Coffee 
Systems. “Tot voor corona genoten medewer-
kers de hele dag door van koffie op het werk, 
maar of die koffie altijd even lekker was? Dat 
hing af van de werkgever en het budget. Een 
warm kopje zwarte koffie dat de productiviteit 
verhoogde, dat volstond voor de meesten”, ver-
telt Geert.  

Onze core business, koffie leveren op kantoor, 
kwam in het gedrang en verplicht thuiswerken 
had ook voor medewerkers drastische implica-
ties… Gedaan met bijpraten aan de koffiema-
chine, gedaan met het nuttigen van een heerlijk 
kopje koffie op het werk. De verbondenheid 
die werknemers onderling voelden, nam af. 
Mensen vereenzaamden en de small talk, die 
voor sommige werkgevers tijdverdrijf leek, 
bleek dan toch waardevol te zijn. 
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“Toen de regering aankondigde 
dat werknemers verplicht moesten 
thuiswerken, zag onze toekomst er 
minder rooskleurig uit.” 



Gelukkig merken we naast de economische gevolgen ook een gunstige beweging op na de gezond-
heidscrisis: steeds meer mensen beseffen dat ze duurzamer moeten omspringen met de natuur. 
Op 26 april vieren we de Dag van de Aarde (Earth Day) die in teken staat van milieubescherming en 
naar aanleiding van deze dag, geven we je graag 4 duurzame tips mee: 

Ons koffiebedrijf Idé Coffee hecht ook veel belang aan duurzaam omspringen met de natuur. We 
willen bedrijven inspireren duurzaam ondernemen hoog in het vaandel te dragen en daarom organi-
seren we duurzame ontbijtsessies. 

Tijdens deze Idé Coffee Mornings laten we een expert aan het woord over een duurzaam topic en 
na een (h)eerlijk ontbijt krijgen een 25-tal zaakvoerders nuttige informatie en een uitgewerkt stap-
penplan aangereikt waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Dit alles met een lekker kopje Fairtrade 
koffie of thee in de hand. 

Zou je graag eens deelnemen? 
Houd dan zeker onze website in de gaten! Hierop kondigen we de thema’s van 2023 aan.   

Organisaties zoals de onze hebben zich 
meer dan ooit moeten heruitvinden

2) Ga je graag wandelen? Raap tijdens 
je wandeling dan eens een uurtje 
zwerfvuil op. Je zal verstelt staan van 
de hoeveelheid afval dat je tegenkomt.

3) Plan een vaste wekelijkse wandeltocht 
in met vrienden, collega’s of kennissen 
en volg de wandelpaden. Zo verstoor 
je de biodiversiteit niet en creëer je de 
ideale leefomgeving voor mens en dier.

1) Leen of huur een product dat je 
slechts eenmalig of onvoldoende ge-
bruikt. Wil je het product toch liever 
aankopen? Kies dan voor een tweede-
handsproduct.  

4) Koop vaker lokale en seizoensgebon-
den producten aan. Dat is niet alleen 
goed voor de lokale economie, maar ook 
voor de natuur!  

Vraag gratis opruimmateriaal aan via www.mooimakers.be
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http://www.mooimakers.be


Om een fluweelachtige en romige schuimlaag 
te krijgen, verkies ik baristamelk of volle verse 
melk. 

Als je werkt met halfvolle melk, zal je melk-
schuim minder zacht zijn. Magere melk is een 
no go! Het vetpercentage in deze melk ligt na-
melijk veel te laag.    

Heb je alle benodigdheden bij je? Een koffie-
machine, melkopschuimer, 2 melkkannetjes en 
baristamelk? Dan ben je er volledig klaar voor! 

Naast een goede machine...

Cappuccino is een van mijn favoriete drankjes, 
maar aangezien de koffiebars gedurende lange 
tijd gesloten waren, zocht ik uit hoe jij thuis de 
perfecte cappuccino kunt zetten! 

Eerst en vooral moet je beschikken over een 
kwalitatieve koffiemachine. Als je een piston-
machine of halfautomatische koffiemachine 
hebt, kan je veel invloed uitoefenen op de 
smaak van de espresso omdat je zelf de maal-
graad van de bonen instelt, de gemalen koffie 
aanduwt en de doorlooptijd kiest. Natuurlijk kan 
je ook een lekkere cappuccino zetten met een 
automatische koffiemachine. 

Voorzie je ook een melkopschuimer, melkkan 
(bij voorkeur twee), baristamelk en een rond 
kopje. Een pistonmachine beschikt over een 
ingebouwd stoompijpje, maar als je dit  type 
koffiemachine niet hebt staan, kan je ook melk-
schuim maken met een aparte melkopschuimer. 

Maak thuis de perfecte cappuccino 
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STAPPENPLAN
1. Schuim de baristamelk op tot 
microschuim

Zet de espresso (net voordat je het melkschuim 
gaat gieten) in een ronde tas. Als je met een 
pistonmachine werkt, maal je de bonen en 
druk je de gemalen koffie goed aan met een 
tamper. Vervolgens draai je de filterhouder in 
de machine, plaats je een kopje onder de ma-
chine en zet je de espresso. 

Een doorlooptijd van 25 à 30 seconden zorgt 
voor een langdurige smaak waarbij alle aro-
ma’s van de koffiebonen opgenomen worden 
en de geur van de verse bonen verspreid wordt. 
Heerlijk! Visueel neem je een bruine crèmelaag 
waar die niet meteen verdwijnt. Is dit wel het 
geval? Dan heb je de espresso waarschijnlijk 
niet lang genoeg laten doorlopen.  

2. Zet een espresso

Neem je melkkan uit de frigo en houd hem 
onder een koude waterstraal.  Vul de kan ver-
volgens voor de helft met volle melk (+- 60 ml). 

Plaats het stoompijpje zo’n 1 à 2 cm onder het 
melkoppervlak bovenaan in het rechtse hal-
frond. Tijdens het opchuimen van de melk hoef 
je de melkkan niet rond te draaien of naar bo-
ven of beneden te bewegen. 

Werk je met een aparte melkschuimer? Plaats 
deze in de melkkan en schuim de melk op door 
een draaiende beweging te maken.  Schuim 
de melk op tot een temperatuur van 60 à 65 
°C, dan is de melk het romigst en heeft ze de 
zoetste smaak! Laat de melk zeker niet opwar-
men tot 70°C, dan wordt latte art onmogelijk. 

1.   Hoe meet ik de temperatuur van de melk? 
Ofwel maak je gebruik van een thermometer, 
ofwel houd je je hand tegen de melkkan (zie 
foto). Voelt de kan te warm aan? Dan heeft 
deze ongeveer de warmtegrens van 60°C be-
reikt. Naarmate de tijd ga je de textuur van mi-
croschuim herkennen en zal je dit trucje minder 
nodig hebben. 

2.   Hoe minder luchtbellen, hoe beter. 
Zijn er toch belletjes aanwezig in het melk-
schuim? Verwijder deze dan door de melkkan 
een aantal keer op tafel te tikken en deze in een 
cirkelvormige beweging rond te draaien. 

3. Als je melk opgeschuimd is...
Giet het melkschuim dan over in een tweede 

kan die op kamertemperatuur staat. 

3 tips voor de beginnende barista:
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3. Giet het melkschuim bij de 
espresso

En dit binnen de 10 seconden, zodat je espres-
so niet afkoelt. Neem het kopje schuin vast in 
de ene hand en de kan in de andere. Schenk 
het melkschuim bij de espresso op een hoogte 
van 5 cm. Blijf doorgieten terwijl je de kan naar 
het kopje beweegt totdat de tuit van de kan net 
boven het koffie-oppervlak komt. Heel belangri-
jk is dat dit in een vloeiende en onafgebroken 
beweging gebeurt. Als er een witte vlek in de 
crèmelaag tevoorschijnkomt, hou je het kopje 
recht en voeg je het resterende melkschuim 
toe. Nu de cappuccino geserveerd is, rest ons 
nog maar één opdracht... 
Genieten maar! :-) 



Wagens waren toen al zijn grote passie. Toen 
hij in 2002 wou solliciteren voor een leidingge-
vende functie binnen Volvo, moest hij vrijwillig 
ontslag nemen uit zijn huidige positie. Hij greep 
echter naast de job en laste vervolgens een 
sabbatical in van negen maanden om te be-
zinnen over zijn toekomst.

Eind 2002 nam Marc De Bondt - de toenmalige 
baas van Chips Service waarvoor Geert in het 
verleden gewerkt had - contact met hem op. 

Marc wou een nieuw bedrijf opstarten en 
zag in Geert de ideale medeoprichter. Geert 
aanvaardde deze uitdaging en zo was ‘I Due 
Espressi’, dat later herdoopt werd tot Idé Coffee 
Systems, geboren op 9 januari 2003! 

Idé Coffee blies 20 kaarsjes uit!
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Het begon allemaal...
eind jaren 80 van de vorige eeuw toen Geert 
nog aan het studeren was. Hij wist nog niet wat 
hij later wou worden, maar van één ding was hij 
wel overtuigd: hij ging een verschil maken.  

De vraag naar economisten was op dat moment 
groot, waardoor Geert besliste om bedrijfseco-
nomische wetenschappen aan de Universiteit 
van Gent te studeren. Eenmaal afgestudeerd 
was de nood aan economisten gekelderd en 
een job zoeken vergde plots meer inspanning 
dan gedacht.

Geert begon zijn professionele carrière als ad-
ministratief bediende in de voedingsindustrie 
en evolueerde via een tweetal salesjobs (o.a. in 
de koffiebranche) naar de automobielsector. 
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WAARDEER EN RESPECTEER UW 
MEDEWERKERS
Medewerkers vormen de kern van uw bedrijf. Het is van groot belang 
dat ze ze zich gerespecteerd voelen door de werkgever, maar hoe kan 
u daar op een eenvoudige manier aan bijdragen?  

een eersteklas en ethisch verantwoorde koffie 
aan te bieden en betalen hiervoor een vast maan-
delijks bedrag. Gedaan met onaangename ver-
rassingen! 

Uw verantwoordelijke hoeft zich ook nergens zor-
gen over te maken: de koffieaankopen en het ma-
chineonderhoud, daar zorgen wij voor! 

Zakelijk geluk is slechts een kop koffie 
verwijderd... Mis het niet!

Ontdek ons NOWoriz abonnement hier en 
boek nu het ideale koffiemoment voor uw 
medewerkers. 

Als werkgever of manager kunt u uw mensen 
gelukkig maken door hen te respecteren. 
Dit omvat: hun emoties proberen te begrijpen, 
hun manier van denken accepteren en er voor-
namelijk zijn voor hen als het nodig is.      
Iets dat een wereld van verschil kan betekenen 
voor hen is een lekkere, kwalitatieve kop koffie 
aangeboden krijgen op het werk.

Bij Idé Coffee zijn we ervan overtuigd dat de 
kwaliteit van het kopje koffie dat de werkgever 
aanbiedt aan zijn/haar medewerkers, klanten 
en bezoekers toont hoeveel respect hij/zij voor 
hen heeft. 

Wij goten deze overtuiging in een gloednieuw 
koffieabonnement: NOWoriz! 

NOWoriz is hét koffieabonnement voor mana-
gers die geven om het welzijn van hun me-
dewerkers. Ze krijgen de kans om hun mensen

“De kwaliteit van de 
koffie is een teken van 
respect”
- Geert Windels

https://www.idecoffee.be/nl/diensten/noworiz/


Julie: We sensibiliseren onze mensen met ons 
duurzaamheidsverhaal en geven hen de mo-
gelijkheid om samen met NDW de duurzame 
droom te realiseren. Daarnaast is het ook mijn 
verantwoordelijkheid om de juiste mensen te 
rekruteren. Mensen die willen meewerken aan 
dit verhaal.  

Leny: NDW heeft duurzaamheid verankerd in 
haar core business. Kan je hier een voorbeeld 
van geven?  

Julie: Wij hergebruiken bijvoorbeeld winkelrek-
ken die we vervolgens promoten en installeren 
bij onze klanten. 

Leny: Wauw, mooi! Heb je ten slotte nog advies 
voor Belgische ondernemingen inzake duur-
zaamheid?

Julie: Zorg ervoor dat je iemand in je bedrijf “Mr. 
Recup” kan noemen. Iemand die het belang van 
circulaire economie ziet en wilt investeren in 
tweedehandsmaterialen. Iedereen moet mees-
tappen in het duurzaam verhaal en als je de 
gelegenheid ziet om te werken met refurbished 
producten, grijp die kans dan!

Leny: NDW draagt duurzaam ondernemen hoog 
in het vaandel. Hechtte je zelf veel belang aan 
duurzaam ondernemen voor je bij NDW startte? 

Julie: Ik vind duurzaam ondernemen heel belan-
grijk. Dat is misschien omdat mijn vader heel hard 
inzet op het hergebruiken van materialen. Mini-
mum waste is voor mij key, maar veel mensen zijn 
hier vandaag nog niet mee bezig. Ze vergeten 
vaak dat mooie dingen niet duur of nieuw hoeven 
te zijn. In ons magazijn werken we bijvoorbeeld 
vaak met hergebruikte materialen en onze kan-
toorruimtes zijn ingericht met tweedehandsmate-
rialen. De stoel waarop ik zit vind ik super mooi, 
maar die is uiteraard niet nieuw.

Leny: Hoe bouw jij via je job mee aan een duur-
zamere wereld?
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Idé Coffee Systems zet hard in op duurzaamheid. Om andere bedrijven duurzaam te inspireren, 
bedachten we de “Green Tour”. Tijdens onze eerste aflevering bezochten we NDW, een familie-

bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de winkelinrichting. 

        Julie (NDW)                      Leny (Idé Coffee)               Saartje (Studio D) 

“Zorg ervoor dat je iemand in je 

bedrijf Mr. Recup kan noemen”
- Julie De Wilder



Sinds 1959 probeert Fairtrade Original als eerste 
fairtrade organisatie ooit eerlijk eten en drinken 
bereikbaar te maken voor iedereen. Hoe ze dit 
doen? Al meer dan 60 jaar ontwikkelen ze  lokale 
handelsketens en zetten ze zich in voor eerlijke 
handel en gelijke kansen. De winst die ze maken 
wordt geïnvesteerd in projecten (zoals trainin-
gen, materialen, nieuwe technieken, ...) om het le-
ven van de boeren te verbeteren. De missie van 
Fairtrade Original is niet voor niets: “Alle boeren 
voorzien van een goed loon, waarmee ze niet 
alleen geld krijgen voor hun gepresteerde uren, 
maar ook kunnen investeren in werktuigen en 
hun pensioen.” 
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       Fairtrade Original         
Since 1959

Voor de beste smaak
Wist je dat… Idé Coffee al sinds 2004 Fairtrade 
Original koffie en thee aanbiedt aan haar klanten? 
Het is sinds 2014 dat we als Belgische partner 
Fairtrade Original koffie en thee in kantoren ver-
delen! Op die manier bouwen we samen aan een 
betere toekomst voor de koffieboeren: we be-
talen hen een eerlijke prijs en verlenen de juiste 
kennis en middelen om koffie en thee op de best 
mogelijke manier te verbouwen. 

LIRP
Sinds 1 oktober 2021 betaalt Fairtrade Original 
als een van de eerste koffiemerken de Leefbaar 
Inkomen Referentieprijs (LIRP) aan haar koffie-
boeren. Hiermee willen ze een nieuwe norm 
bepalen in de koffie-industrie, zodat alle koffie-
boeren in staat gesteld worden om op lange ter-
mijn een leefbaar inkomen te verdienen.

Fairtrade Original is ook B Corp gecertificeerd 
sinds mei 2021. Dit certificaat hebben ze gekre-
gen door hun deelname aan het economisch en 
sociaal welzijn van de koffieboeren.
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